


1. เข�าใจหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�การปฏิบัติ  
การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
     

3. จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อย�างถูกต�องตาม
   หลักเกณฑ�ปฏิบัติของกระทรวงการคลังและหน�วยงานต�นสังกัด ได�

2. สามารถวิเคราะห� สังเคราะห� เช่ือมโยงภารกิจงานประจําและนโยบายของ
หน�วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเส่ียง  และการควบคุมภายในได�

 วัตถุประสงค�



มาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏบิตักิารควบคมุภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

(ประกาศ ๓ ต.ค. ๒๕๖๑)

มาตรฐานและหลกัเกณฑ์
การตรวจสอบภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
(ประกาศ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑)

มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตั ิ
การบรหิารจัดการความเสี/ยง

สําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑

(ประกาศ ๑๘ ม.ีค. ๒๕๖๒)

-แนวคดิ
-คํานยิาม
-ขอบเขตการใช ้
-วัตถปุระสงคข์อง
 การควบคมุภายใน
-องคป์ระกอบ
 ของมาตรฐาน
 การควบคมุภายใน

จํานวน ๑๔ ขอ้ - ดา้นคณุสมบตัิ
- ดา้นการปฏบิตังิาน

จํานวน ๒๓ ขอ้ - คํานยิาม
- มาตรฐาน

จํานวน ๑๓ ขอ้ 

พ.ร.บ.วนัิยการเงนิและการคลงัของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม

ที/มาและ
ความสมัพันธ์
ของกฎหมาย

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

- คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ
- สํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

หลกัเกณฑ์
ปฏบิตั ิ

มาตรฐานการ
ควบคมุภายใน

มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน

หลกัเกณฑ์
ปฏบิตั ิ

หลกัเกณฑ์
ปฏบิตั ิ

มาตรฐานการ
บรหิารจัดการ
ความเสี/ยง

กระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชกีลาง
ประกาศหลกัเกณฑ์



หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

มี 2 เร่ือง
1.มาตรฐานการควบคุมภายใน

2.หลักเกณฑ�การปฏิบัติ ฯ



1. เป็นกลไกที/จะทําใหห้น่วยงานบรรลตุามวัตถปุระสงค ์
    ของการควบคมุภายในดา้นใดดา้นหนึ/งหรอืหลายดา้น

2. เป็นสว่นประกอบที/แทรกอยูใ่นการปฏบิัตงิาน   
    ตามปกตขิองหน่วยงาน ตอ้งกระทําอยา่งเป็นขั Fนตอน  
    และตอ่เนื/อง มใิชเ่ป็นผลสดุทา้ยของการกระทํา

3. เกดิขึFนไดโ้ดยบคุลากรของหน่วยงาน โดยผูกํ้ากบั  
    ดแูล ฝ่ายบรหิาร ผูป้ฏบิตังิานและผูต้รวจสอบภายใน  
    เป็นผูม้บีทบาทสําคญั ไมใ่ชเ่พยีงการกําหนดนโยบาย   
    ระบบงาน คูม่อืการปฏบิตังิานและแบบฟอรม์
    การดําเนนิงานเทา่นัFนแตต่อ้งมกีารปฏบิตั ิ

4. สามารถใหค้วามเชื/อมโยงอยา่งสมเหตสุมผลวา่
    จะบรรลตุามวัตถปุระสงคท์ี/กําหนดของหน่วยงาน

แนวคดิการควบคมุ
ภายในสาํหรบั

หนว่ยงานของรฐั

แนวคดิการควบคมุ
ภายในสาํหรบั

หนว่ยงานของรฐั

5. ควรกําหนดใหเ้หมาะสมกบัโครงสรา้งองคก์ร
    และภารกจิของหน่วยงาน



ชว่ยลดความ
เสี/ยงในระดบัที/

ยอมรับได ้

เป็นเครื/องมอื
ชว่ยผูบ้รหิาร
ในการกํากบั

ดแูลและ
บรหิารงาน

เป็นกรอบแนว
ทางการ

ปฏบิตังิาน

เป็นดชันขีอง
การบรหิารงาน
ที/มมีาตรฐาน

การดําเนนิการ
บรรลวุัตถปุระสงค์

อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

ความสําคญั
ของ 

การควบคมุ
ภายใน



หนว่ยงานของรฐั

(1) สว่นราชการ
(2) รัฐวสิาหกจิ
(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคก์รอสิระ
     ตามรัฐธรรมนูญและองคก์รอยัการ
(4) องคก์ารมหาชน
(5) ทนุหมนุเวยีนที/มฐีานะเป็นนติบิคุคล
(6) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ/น
(7) หน่วยงานอื/นของรัฐตามที/กฎหมายกําหนด

ผูก้าํกบัดแูล หมายถงึ บคุคล หรอืคณะบคุคล ผูม้หีนา้ที/รับผดิชอบในการกํากับ 
                  ดแูล หรอืบงัคบับญัชาของหน่วยงานของรัฐ

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั หมายถงึ ผูบ้รหิาร สงูสดุของหน่วยของรัฐ

ฝ่ายบรหิาร หมายถงึ ผูบ้รหิารทกุระดับของหน่วยของรัฐ

คํานยิาม



การควบคมุภายใน

           หมายความวา่ “กระบวนการปฏบิัตงิานที/ผูกํ้ากับดแูล หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบรหิารและบคุลากรของหน่วยงานของรัฐจัดใหม้ขี ึFน เพื/อสรา้งความมั/นใจอยา่งสมเหตุ
สมผลวา่ การดําเนนิงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลวุัตถปุระสงคด์า้นการดําเนนิงาน 
ดา้นการรายงานและดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั”

ความเสี!ยง

        หมายความวา่ “ความเป็นไปไดท้ี/เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ/งอาจเกดิขึFน
 และเป็นอปุสรรคตอ่การบรรลตุามวัตถปุระสงค”์

คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการที/ทําหนา้ที/เกี/ยวกับการประเมนิผล
                      การควบคมุภายในของหน่วยงานของรัฐ

ผูต้รวจสอบภายใน  หมายถงึ ผูดํ้ารงตําแหน่งผูต้รวจสอบภายในของหน่วยงาน
                            หรอืดํารงตําแหน่งอื/นที/ทําหนา้ที/เชน่เดยีวกบัผูต้รวจสอบภายใน
                            ของหน่วยงานของรัฐ

คํานยิาม(ตอ่)



1. ดา้นการดําเนนิงาน (Operations Objectives) เกี/ยวกบัความมปีระสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพของการดําเนนิงานรวมทัFงบรรลเุป้าหมายการดําเนนิงานดา้น
การเงนิ การใชท้รัพยากร การดแูลรักษาทรัพยส์นิ การป้องกนัหรอืลด 

     ความผดิพลาด ความเสยีหาย การรั/วไหล การสิFนเปลอืงหรอืการทจุรติใน
     หน่วยงานของรัฐ  

2. ดา้นการรายงาน (Reporting Objectives) เกี/ยวกบัการรายงานทางการเงนิ
    และไมใ่ชก่ารเงนิ ที/ใชภ้ายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถงึการรายงาน
    ที/เชื/อถอืได ้ทันเวลา โปรง่ใส หรอืขอ้กําหนดอื/น
    ของทางราชการ

3. ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคับ (Compliance Objectives) 
    เกี/ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืมตคิณะรัฐมนตร ี
    ที/เกี/ยวขอ้งกบัการดําเนนิงาน รวมทัFงขอ้กําหนดอื/นของทางราชการ 
    

เพื/อใหห้น่วยงานของรัฐใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจัดระบบการควบคมุภายในใหเ้หมาะสมกบั
ลักษณะ ขนาด และความซบัซอ้นของงานในความรับผดิชอบและมกีารตดิตามประเมนิผลและ
ปรับปรงุการควบคมุภายในใหเ้พยีงพอ และเหมาะสม รวมทัFงการปฏบิัตติามอยา่งตอ่เนื/อง

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน

ขอบเขตการใชม้าตรฐานการควบคมุภายใน



มาตรฐานการควบคมุภายใน
สาํหรบัหนว่ยงานของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๖๑
Internal control

for Government Agency



3. ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย
     ระเบยีบขอ้บงัคบั

(Compliance Objectives)

กรอบงานการควบคมุภายในปี 2561
ตามแนวทางของ COSO 2013

5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ
5 หลกัการ2. การประเมนิความเสี!ยง

           4 หลกัการ

3. กจิกรรมการควบคมุ 
         3 หลกัการ 

4. สารสนเทศและการสื!อสาร   
3 หลกัการ

1. ดา้นการดาํเนนิงาน
    (Operational Objectives)

5. กจิกรรมการตดิตามผล
            2 หลกัการ 

2. ดา้นการรายงาน
    (Reporting Objectives)

หนว่ยงานของรฐั



1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุภายใน 
   (Control Environment)
1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุภายใน 
   (Control Environment)

2.การประเมนิความเสี/ยง
   (Risk Assessment)
2.การประเมนิความเสี/ยง
   (Risk Assessment)

3.กจิกรรมการควบคมุ
  (Control Activities)
3.กจิกรรมการควบคมุ
  (Control Activities)

4.สารสนเทศและการสื/อสาร 
  (Information and Communication)
4.สารสนเทศและการสื/อสาร 
  (Information and Communication)

5.กจิกรรมการตดิตามผล
  (Monitoring Activities)
5.กจิกรรมการตดิตามผล
  (Monitoring Activities)

ประกอบดว้ย
 5 หลกัการ
ประกอบดว้ย
 5 หลกัการ

ประกอบดว้ย
 4 หลกัการ
ประกอบดว้ย
 4 หลกัการ

ประกอบดว้ย
 3 หลกัการ
ประกอบดว้ย
 3 หลกัการ

ประกอบดว้ย
 3 หลกัการ
ประกอบดว้ย
 3 หลกัการ

ประกอบดว้ย
 2 หลกัการ
ประกอบดว้ย
 2 หลกัการ

องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน
5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ



1. ยดึมั/นคณุคา่ความซื/อตรง
    และจรยิธรรม

2. ผูกํ้ากับดแูล มคีวามเป็น 
    อสิระจากฝ่ายบรหิาร

5. กําหนดใหบ้คุลากรมหีนา้ที/
    ความรับผดิชอบตอ่ผล
    การปฏบัิตงิาน

3. มโีครงสรา้งองคก์ร สายการ 
    บังคับบัญชา อํานาจหนา้ที/
   ความรับผดิชอบที/เหมาะสม

4. มุง่มั/นสรา้งแรงจงูใจ พัฒนา
    และรักษาบคุลากร

13. จัดทํา/จัดหาและใช ้
 สารสนเทศและมคีณุภาพ
 สนับสนุนการควบคมุภายใน

14. มกีารสื/อสารภายในเกี/ยวกับ
      สารสนเทศ/วตัถปุระสงค/์  
      ความรับผดิชอบที/จําเป็น
      ตอ่การควบคมุภายใน

15. มกีารสื/อสารเรื/องผล
     กระทบตอ่การควบคมุ
     ภายในกับบคุคลภายนอก

16. พัฒนาและประเมนิผล
      ระหวา่งการปฏบัิตงิาน
      และหรอืเป็นรายครัFง

17. สื/อสารขอ้บกพรอ่งหรอื  
     จดุออ่นอยา่งทันเวลาเพื/อ   
     แกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม

6. ระบวุัตถปุระสงคก์ารควบคมุ  
   ภายในใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
   ขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน

7. ระบคุวามเสี/ยงและวเิคราะห ์ 
    เพื/อกําหนดวธิกีารจัดการ

8. พจิารณาโอกาสที/อาจเกดิ      
  การทจุรติประกอบการประเมนิ

9. ระบแุละประเมนิการ 
   เปลี/ยนแปลงที/อาจมผีลกระทบ 
   ตอ่ระบบ

10. ระบแุละพัฒนา  
  กจิกรรมการควบคมุ  
 ภายในเพื/อลดความเสี/ยง

11. ระบแุละพัฒนา   
  กจิกรรมการควบคมุ  
  ทั/วไปดา้นเทคโนโลยี

12. กําหนดไวใ้นนโยบาย 
มผีลสําเร็จที/คาดหวงัและ
ขั Fนตอนการปฏบัิตงิาน

อาํนาจหนา้ที!
หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั

มี!มา สรปุขอ้มลู/
ออกแบบ

โดย
ดร.สมมาต คําวจันงั

สรปุ 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ
มาตรฐานการควบคมุภายใน ปี 2561

1. สภาพแวดลอ้ม
การควบคมุ

4. สารสนเทศ
และการสื!อสาร 

2. การประเมนิ
ความเสี!ยง 

3. กจิกรรมการควบคมุ 

5. กจิกรรม
การตดิตามผล 

หนว่ยงานของรฐั



หลกัเกณฑป์ฏบิตั ิ
การควบคมุภายใน

สําหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 
๒๕๖๑

(ขอ้ ๑-๑๔)



สรปุสาระสําคัญ

ขอ้ ๑ คํานยิาม
ขอ้ ๒ วรรคหนึ!ง จัดวางระบบการควบคมุภายในโดยใชม้าตรฐานที/
กระทรวงการคลงักําหนดเป็นแนวทางในการจัดวาง ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์อง
การควบคมุภายใน***
        วรรคสอง  หน่วยงานที/จัดตั FงขึFนใหมห่รอืปรับโครงสรา้งองคก์รใหมใ่หจั้ด
วางระบบการควบคมุภายใหเ้สร็จภายใน ๑ ปีนับแตว่นัที/ตั Fงหรอืปรับโครงสรา้ง
 และรายงานตามขอ้ ๖ และ ขอ้ ๗
ขอ้ ๓ ประเมนิผลการควบคมุภายในตามที/หน่วยงานกําหนด อยา่งนอ้ยปีละหนึ/ง
ครั Fงโดยใหร้ายงานตามขอ้ ๘ และ ขอ้ ๙
ขอ้ ๔ ฝ่ายบรหิารเป็นผูรั้บผดิชอบ กํากบัดแูลใหนํ้ามาตรฐานที/กระทรวงการคลงั
กําหนด ใชเ้ป็นแนวทางในการจัดวางและประเมนิผลการควบคมุภายใน
ขอ้ ๕  หนา้ที/คณะกรรมการ 
         (๑) อํานวยการในการประเมนิการควบคมุภายใน
         (๒) กําหนดแนวทางการประเมนิในภาพรวมของหน่วยงาน
         (๓) รวบรวม กลั/นกรอง และสรปุผลการประเมนิในภาพรวมของหน่วยงาน
         (๔) ประสานงานการประเมนิกบัหน่วยงานในสงักดัที/เกี/ยวขอ้ง
         (๕) จัดทํารายงานการประเมนิผลในระดบัหน่วยงาน
                       



สรปุสาระสําคัญ

ขอ้ ๖ รายงานการจัดวางระบบการควบคมุภายในของ
หน่วยงาน 
         (๑) การรับรองการจัดวางระบบโดยหวัหนา้หน่วยงาน
         (๒) รายงานการจัดวางระบบ อยา่งนอ้ยแสดงขอ้มลู ดงันีF 

๒.๑) ภารกจิตามกฎหมายหรอืตามแผนงานที/สําคญั
 ๒.๒) วตัถปุระสงคก์ารดําเนนิงาน 
๒.๓) ขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม

              ๒.๔) ความเสี/ยงที/สําคญัที/กระทบวตัถปุระสงคข์องการ
ควบคมุภายใน 
              ๒.๕) กจิกรรมการควบคมุที/สําคญั 

๒.๖) ผูรั้บผดิชอบในการควบคมุ
ขอ้ ๗ จัดสง่รายงานการจัดวางระบบการควบคมุภายใน 
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวั่นที/จัดวางระบบเสร็จ
                       



สรปุสาระสําคญั(ตอ่)

ขอ้ ๘ รายงานประเมนิผลการควบคมุภายใน ประกอบดว้ย*****
          (๑) การรับรองวา่การควบคมุภายในเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลกัเกณฑป์ฏบิตัทิี/กําหนด
          (๒) การประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ประกอบดว้ย 

๒.๑) สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 
๒.๒) การประเมนิความเสี/ยง  
๒.๓) กจิกรรมการควบคมุ 

                ๒.๔) สารสนเทศและการสื/อสาร 
๒.๕) กจิกรรมการตดิตามผล

           (๓) การประเมนิผลการควบคมุภายในของภารกจิตาม
กฎหมายหรอืตามแผนการดําเนนิงาน 
           (๔) ความเห็นของผูต้รวจสอบภายในเกี/ยวกบัการสอบทาน
การควบคมุภายใน



สรปุสาระสําคญั(ตอ่)

ขอ้ ๙ วรรคหนึ!ง ใหค้ณะกรรมการของหนว่ยงานของรฐั 
          ตามขอ้ (๑) เสนอรายงานการประเมนิตาม ขอ้ ๘ 
          ตอ่หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั พจิารณาลงนามและจดัสง่
          ใหผู้ก้าํกบัดแูลและกระทรวงเจา้สงักดั ภายใน ๙๐ วนั
          นบัแตว่นัสิcนปีงบประมาณหรอืสิcนปีปฏทินิ
 
ขอ้ ๑๐ วรรคหนึ!ง ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัรวบรวมและสรปุ

รายงานการประเมนิผลที!ไดร้บัตาม ขอ้ ๙ จดัทาํ 
          รายงานระดบักระทรวงและสง่กระทรวงการคลงัภายใน
          ๑๕๐ วนั นบัแตว่นัสิcนปีงบประมาณหรอืสิcนปีปฏทินิ 



สรปุสาระสําคญั(ตอ่)

ขอ้ ๑๑ ใหห้วัหนา้หน่วยงาน ผูกํ้ากบัดแูล กระทรวงเจา้สงักดั ใชข้อ้มลู 
           รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน เพื/อเป็นเครื/องมอื
           สนับสนุน ขบัเคลื/อนการปฏบิตังิานใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์
           ที/กําหนด
ขอ้ ๑๒ กรมบญัชกีลางเป็นผูกํ้าหนดคูม่อืหรอืแนวปฏบิตัเิกี/ยวกบัการ 
           ควบคมุภายในใหห้น่วยงานถอืปฏบิตัิ
ขอ้ ๑๓ กรณีกระทรวงการคลงัขอใหห้น่วยงานชีFแจงและหรอืใหข้อ้มลู 
           เพิ/มเตมิเกี/ยวกบัการควบคมุภายในใหห้น่วยงานดําเนนิการ   
           ภายในระยะเวลาที/กระทรวงการคลงักําหนด
ขอ้ ๑๔ กรณีหน่วยงานไมส่ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑป์ฏบิตักิาร   
           ควบคมุภายในที/กําหนด ใหข้อทําความตกลงกบั   
           กระทรวงการคลงั  



ผูบ้รหิารควรใหค้วามสนใจความเสี/ยง
ที/ระดบัสงูและมโีอกาสเกดิขึFนสงู

พจิารณาความสมัพันธร์ะหวา่งโอกาสและ
ผลกระทบวา่อยูร่ะดับใด

ความเสี/ยง(Risk)ความเสี/ยง(Risk)

โอกาส (Probability)โอกาส (Probability)

ผลกระทบ (Impacts)ผลกระทบ (Impacts)

การวเิคราะหค์วามเสี/ยง(Risk Analysis)การวเิคราะหค์วามเสี/ยง(Risk Analysis)

        โดยทั/วไปจะวเิคราะหค์วามเสี/ยงโดยประมาณโอกาสและ
ความถี/ที/ความเสี/ยงอาจเกดิขึFนวา่มมีากนอ้ยเพยีงใด เพื/อ
พจิารณาผลกระทบและจัดลําดบัความสําคญัของความเสี/ยง ที/มี
ผลตอ่หน่วยงาน



ผลกระทบ

โอกาสทีจะเกิด

ระดบัของความเสียง

543210

ตํ
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การบริหารจัดการองค์กรที
มีประสิทธิภาพ



การบรหิารความเสี/ยงกบัการควบคมุภายใน

โอกาส ภาวะคกุคาม

สพป. / สพม. / โรงเรยีน

   การควบคมุภายใน

การบรหิารความเสี!ยง

จดุแข็ง จดุออ่น



การบรหิารราชการใหบ้รรลเุป้าหมายตามนโยบายรฐับาล

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

ยทุธศาสตร์

เป้าหมาย

แผนปฏิบติัการ

แผนปฏิบติัราชการ

งาน/โครงการ
Input

Process

การควบคมุภายใน

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า

แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบติัราชการประจําปี

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี

แผนของหน่วยปฏิบติั

การประเมินผลการควบคมุภายใน



1. กลุม่อํานวยการ
2. กลุม่นโยบายและแผน
3. กลุม่สง่เสรมิการศกึษา  
    ทางไกลเทคโนโลยี
    สารสนเทศและการสื/อสาร
4. กลุม่บรหิารงานการเงนิ
    และสนิทรัพย์
5. กลุม่บรหิารงานบคุคล

6. กลุม่พัฒนาครแูละบคุลากร
    ทางการศกึษา
7. กลุม่นเิทศ ตดิตามและ   
    ประเมนิผลการจัดการศกึษา
8. กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา

9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10.กลุม่กฎหมายและคดี

1. กลุม่อํานวยการ
2. กลุม่นโยบายและแผน
3. กลุม่สง่เสรมิการศกึษา  
    ทางไกลเทคโนโลยี
    สารสนเทศและการสื/อสาร
4. กลุม่บรหิารงานการเงนิ
    และสนิทรัพย์
5. กลุม่บรหิารงานบคุคล

6. กลุม่พัฒนาครแูละบคุลากร
    ทางการศกึษา
7. กลุม่นเิทศ ตดิตามและ   
    ประเมนิผลการจัดการศกึษา
8. กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา

9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10.กลุม่กฎหมายและคดี

ภารกจิ/
ขอบขา่ย

แผนฯ
- แผนพัฒนาการศกึษาขั FนพืFนฐาน

- แผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ

- กฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาติ
- กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ ศธ. 
- กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการครฯู

- กฎกระทรวงฯ กระจายอํานาจการบรหิาร
    และการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550

-  ประกาศ ศธ. เรื/องการแบง่สว่นราชการภายใน
สพท.พ.ศ.2560 และ ฉบบัที/ 2 พ.ศ. 2561

กฎหมาย

- นโยบาย/คําสั/ง/แนวปฏบิตังิาน ของ สพฐ.

- ภารกจิการบรหิารราชการของศธ.ในภมูภิาค
   อ ื!นๆ

ที!สําคญั

ประสาน
 บรกิาร 
สง่เสรมิ 
สนับสนุน 
ตรวจสอบ

นเิทศ 
ตดิตาม

วจัิย
ใหคํ้าปรกึษา

ใหก้าร
ชว่ยเหลอื

สถานศกึษา

บทบาท
อํานาจหนา้ที/

หน่วยงานของรัฐ: 
สํานักงานเขตพืFนที/การศกึษา

2. การประเมนิ
ความเสี!ยง
 4 หลกัการ

3. กจิกรรม
การควบคมุ 
 3 หลกัการ 

4. สารสนเทศ
และการสื!อสาร

 3 หลกัการ

5. กจิกรรม
การตดิตามผล 

2 หลกัการ 

1. สภาพแวดลอ้ม
การควบคมุ 
5 หลกัการ

มาตรฐานการควบคมุภายในสาํหรบัหนว่ยงานของรฐั ปี 2561 

2. การประเมนิ
ความเสี!ยง
 4 หลกัการ

3. กจิกรรม
การควบคมุ 
 3 หลกัการ 

4. สารสนเทศ
และการสื!อสาร

 3 หลกัการ

5. กจิกรรม
การตดิตามผล 

2 หลกัการ 

1. สภาพแวดลอ้ม
การควบคมุ 
5 หลกัการ

มาตรฐานการควบคมุภายในสาํหรบัหนว่ยงานของรฐั ปี 2561 มาตรฐานการควบคมุภายในสาํหรบัหนว่ยงานของรฐั ปี 2561 

บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์
คณุภาพ

ตามมาตรฐาน

1. เป็นกลไกที/จะทําใหห้น่วยงาน
    ของรัฐบรรลตุามวตัถปุระสงค ์   
    การควบคมุภายใน
2. เป็นสว่นประกอบที/แทรกอยูใ่นการ
    ปฏบิตังิานตามปกติ
3. เกดิขึFนไดโ้ดยบคุลากรของหน่วยงาน 
     ของรัฐ/ ผูกํ้ากบัดแูลฝ่ายบรหิาร  
    ผูป้ฏบิตังิานและผูต้รวจสอบภายใน
4. สามารถใหค้วามเชื/อมั/นอย่าง สมเหตุ
     สมผลวา่จะบรรลตุามวตัถปุระสงค์
5. ควรกําหนดใหเ้หมาะสมกบั  
   โครงสรา้งองคก์รและภารกจิ

แนวคดิการควบคมุภายใน

คณุภาพสาํนักงาน
เขตพืFนที/การศกึษา

1. ดา้นการดําเนนิงาน   
2. ดา้นการรายงาน
3. ดา้นการปฏบิตัติาม
    กฎหมายระเบยีบ
    และขอ้บงัคบั
    

การควบคมุภายในของสํานักงานเขตพืFนที/การศกึษา ตามหลกัเกณฑ ์ปี ๒๕๖๑

คณุภาพผูเ้รยีน

คณุภาพครู

คณุภาพสถานศกึษา

วตัถปุระสงค์



บทบาทอาํนาจ
หนา้ที!หนว่ยงานของรฐั : สถานศกึษา ภารกจิ/

ขอบขา่ย

แผนฯ
- แผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน

- แผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ/ปีการศกึษา

- กฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาแหง่ชาติ
- กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ ศธ. 
- กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการครฯู

- ประกาศ สพฐ.การกระจายอํานาจการบรหิาร
    และการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550

-  ประกาศ การแบง่สว่นราชการภายใน   
    สถานศกึษาของเขตพืFนที/การศกึษา

กฎหมาย

- นโยบาย/คําสั/ง/แนวปฏบิตังิานของ สพฐ./สพท.

- ภารกจิการบรหิารราชการของศธ.ในภมูภิาค
   อ ื!นๆ

ที!สําคญั

บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์

1. เป็นกลไกที/จะทําใหห้น่วยงาน
    ของรัฐบรรลตุามวตัถปุระสงค ์   
    การควบคมุภายใน
2. เป็นสว่นประกอบที/แทรกอยูใ่นการ
    ปฏบิตังิานตามปกติ
3. เกดิขึFนไดโ้ดยบคุลากรของหน่วยงาน 
     ของรัฐ/ ผูกํ้ากบัดแูลฝ่ายบรหิาร  
    ผูป้ฏบิตังิานและผูต้รวจสอบภายใน
4. สามารถใหค้วามเชื/อมั/นอย่าง สมเหตุ
     สมผลวา่จะบรรลตุามวตัถปุระสงค์
5. ควรกําหนดใหเ้หมาะสมกบั  
   โครงสรา้งองคก์รและภารกจิ

คณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา

แนวคดิการควบคมุภายใน

2. การประเมนิ
ความเสี!ยง
 4 หลกัการ

3. กจิกรรม
การควบคมุ 
 3 หลกัการ 

4. สารสนเทศ
และการสื!อสาร

 3 หลกัการ

5. กจิกรรม
การตดิตามผล 

2 หลกัการ 

1. สภาพแวดลอ้ม
การควบคมุ 
5 หลกัการ

มาตรฐานการควบคมุภายในสาํหรบัหนว่ยงานของรฐั ปี ๒๕๖๑

2. การประเมนิ
ความเสี!ยง
 4 หลกัการ

3. กจิกรรม
การควบคมุ 
 3 หลกัการ 

4. สารสนเทศ
และการสื!อสาร

 3 หลกัการ

5. กจิกรรม
การตดิตามผล 

2 หลกัการ 

1. สภาพแวดลอ้ม
การควบคมุ 
5 หลกัการ

มาตรฐานการควบคมุภายในสาํหรบัหนว่ยงานของรฐั ปี ๒๕๖๑มาตรฐานการควบคมุภายในสาํหรบัหนว่ยงานของรฐั ปี ๒๕๖๑
1. ดา้นการดําเนนิงาน   
2. ดา้นการรายงาน
3. ดา้นการปฏบิตัติาม
    กฎหมายระเบยีบ
    และขอ้บงัคบั
    

การควบคมุภายในของสถานศกึษาข ัcนพืcนฐานสงักดั สพฐ. ตามหลกัเกณฑ ์ปี ๒๕๖๑

คณุภาพผูเ้รยีน

กระบวนการจดั
การเรยีนการสอน

ที!เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคญั

กระบวนการบรหิาร
และการจดัการ

วตัถปุระสงค์

กลุม่บรหิารวชิาการ

กลุม่บรหิารงบประมาณ

กลุม่บรหิารงานบคุคล

กลุม่บรหิารทั/วไป

1. จดัการ
เรยีนการสอน
ตามหลกัสตูร

2.จดักระบวน
การบรหิาร

จดัการศกึษา

3.จดักระบวน
การนเิทศ
ภายใน

4.จดัใหม้ ี
ระบบประกนั

คณุภาพภายใน



เทคนคิการตดัสนิใจทําแผนปรบัปรงุ
การควบคมุภายใน

ตดิตามและประเมนิผล
กจิกรรมการควบคมุภายใน
ตามมาตรฐานทกํีาหนด

ตดิตามและประเมนิผล
กจิกรรมการควบคมุภายใน
ตามมาตรฐานทกํีาหนด

เปรยีบเทยีบกบั
วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย

ของภารงาน/กจิกรรม
โครงการของหน่วยงาน

ผลลพัธเ์ป็นอยา่งไร

จัดทําแผนการปรับปรงุ
และตดิตามผลการควบคมุภายใน

จัดทําแผนการปรับปรงุ
และตดิตามผลการควบคมุภายใน

ยังมกีจิกรรมการควบคมุแตไ่ม่
ตอ้งจัดทําแผนฯ และรายงาน
ยังมกีจิกรรมการควบคมุแตไ่ม่
ตอ้งจัดทําแผนฯ และรายงาน

ไมบ่รรลผุลไมบ่รรลผุล บรรลผุลบรรลผุล

ขอ้บกพรอ่งขอ้บกพรอ่ง

จดุออ่นจดุออ่น

ปัญหาปัญหา

ความเสี/ยงความเสี/ยง

ความเพยีงพอความเพยีงพอ

ยอมรับได ้ยอมรับได ้

ประสทิธภิาพประสทิธภิาพ

ประสทิธผิลประสทิธผิล



การนําผลการประเมนิการควบคุมภายในไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารองค์กร



ขัBนตอนการนําผลการประเมนิการควบคุมภายใน
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กร

1.จัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญของหน�วยงาน
2.นํากิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงท่ีวิเคราะห แล"ว มาจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบตัิการประจําป+(ให"
สอดคล"องกับภารกิจขององค กร)
3.กําหนดแผนการกํากับติดตาม ตามความรุนแรง/เร�งด�วนของ
ความเสี่ยง
4.กํากับติดตาม แนะนํา แก"ไข การดําเนินงานตามแผน
5.ประเมินผล/รายงานผล
6.พัฒนาให"ก"าวหน"า/เกิดประโยชน ยิ่งขึ้น



แนวทางการจัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจําป+ 2564



สพฐ. กําหนดรายละเอียดของหน3วยงานดังน้ี

หน่วยงาน หน่วยงานย่อย

1. สพฐ. 

2. สพป./สพม.

3. โรงเรียน

สํานกั

กลุ่ม/หน่วย

กลุ่ม



ดําเนินการภายใน 30 วนั หลงั
สิ*นปีงบประมาณ

(1ตค.-30 ตค. 2564)

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจําป+งบประมาณ 2564



ขั้นตอนการจัดทํารายงาน
ระดับหน�วยงานย�อย (สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน)

แบบ ปค.5 (ป+ 63)

แบบติดตาม ปค.5

   แบบ ปค.5 (ป+ 64)

ประเมินด"วยตนเอง
 (CSA)

    นําไปพิจารณาลง แบบ ปค.5 ระดับหน3วยงาน
 (สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.)



ขั้นตอนการจัดทํารายงาน
ระดับหน�วยงาน (สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.)

แบบ ปค.5 (ป+ 63) ประเมิน 5 องค ประกอบ แบบ ปค.5 (กลุ�ม/งาน)

แบบติดตาม ปค.5 แบบ ปค.4

แบบ ปค.5 (ป+ 63)

แบบ ปค.1 แบบ ปค.6



รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน

รายงานการติดตาม
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน

  แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5

แบบฟอร มของหน�วยงานย�อย



สิ้นสุด 
วันท่ี 30 ก.ย. 2564

1. นําแบบ ปค.5 (ป+ 63) มาติดตามผล

   การปฏิบัติงาน แล"วสรุปลงใน 

   แบบติดตาม ปค. 5 (สพฐ.กําหนดแบบ)

ระดับหน�วยงานย�อย 
(สํานัก., กลุ�ม/หน�วย,กลุ�ม)



สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน......................
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30  กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆท่ี

สําคัญของหน�วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การ
ควบคุม

ภายใน  ที่
มีอยู�

การ

ประเมินผล

การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง

ที่ยังมีอยู�

การ

ปรับปรุง

การ

ควบคุมภายใน

หน�วยงานที่
รับผิดชอบ

วิธีการ

ติดตามและ

สรุปผลการ
ประเมิน/

ข"อคิดเห็น

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

แบบติดตาม ปค. 5

ลายมือชือ.............................
ตําแหน่ง................................ 
วนัที.....เดือน.........พ.ศ.........         



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน�วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

(1)                

ช�อง

(2)-( 6)

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

(7)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข"อคิดเห็น

(8)

1. วิธีการติดตาม   ติดตามโดยวิธีใด

(เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณผู์ที้เกียวขอ้ง)                 

2. แต่ละกิจกรรมไดด้ําเนินการตามแผนการปรบัปรงุ
การควบคมุภายในหรือไม่ อย่างไร

3. สรุปผลการดําเนินงาน(บรรลุวตัถปุระสงคห์รือไม่ มี
ปัญหาใดทียงัคั งคา้ง)

แบบติดตาม ปค. 5

สํานกั/กลุ่ม/หน่วย/งาน......................
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วนัที 30  กนัยายน 2564



2. ประเมินการควบคุมภายในด8วยตนเอง 
(Control Self Assessment CSA)



ขั*นตอนที 1  
     ใหวิ้เคราะหภ์ารกิจตามกฎหมายทีจดัตั*งหน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ หรือภารกิจอืนๆที
สําคญัของหน่วยงาน พรอ้มระบุวตัถปุระสงค ์

ขั้นตอน
การประเมินการควบคุมภายในด8วยตนเอง 

(Control Self Assessment : CSA) 



ผลกระทบ

โอกาสทีจะเกิด

ระดบัของความเสียง

543210

ตํ
า1

กลางปาน2

สูง3

มากสูง4

5



ขั*นตอนที 2 
    ภารกิจนั*น มีขั*นตอนหรือกระบวนการปฏิบติั
อะไรบา้ง หรือทาํอย่างไร ทีจะทาํใหบ้รรลุตาม

วตัถปุระสงค์

ขั้นตอน
การประเมินการควบคุมภายในด8วยตนเอง 

(Control Self Assessment : CSA) 



ขั*นตอนที 3 
วิเคราะหข์ั*นตอนหรือกระบวนการทีปฏิบติัอยู่จริง 

(จากขั*นตอนที 2) ไดดํ้าเนินการอย่างไร 

ขั้นตอน
การประเมินการควบคุมภายในด8วยตนเอง 

(Control Self Assessment : CSA) 



  ขั*นตอนที4 
  กระบวนการทีปฏิบติัอยู่จริงเป็นอย่างไร 

(บรรลุวตัถปุระสงค ์/ไม่บรรลุวตัถปุระสงค)์ 
  ถา้ไม่บรรลุวตัถปุระสงคมี์ความเสียงอะไร

ขั้นตอน
การประเมินการควบคุมภายในด8วยตนเอง 

(Control Self Assessment : CSA) 



ขั*นตอนที 5 
 จากผลการประเมิน ถา้พบว่ายงัมีความเสียงคงคา้ง

อยู่ (ปัญหา) เกิดจากสาเหตุอะไร 
จะแกไ้ขอย่างไร ใครเป็นคนแกไ้ข 

ขั้นตอน
การประเมินการควบคุมภายในด8วยตนเอง 

(Control Self Assessment : CSA) 



3. นําความเสียงทียงัหลงเหลืออยู่จากการติดตาม ปค.5 
และการประเมิน CSA มาหามาตรการ/แนวทางในการ
ควบคมุ พรอ้มทั*งกาํหนด ผูร้บัผิดชอบและระยะเวลา

ดําเนินการแลว้ สรปุลงใน แบบ ปค.5



สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน.............................
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2564

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน�วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีสําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค,

(1)

ความเสี่ยง

(2)

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู�

(3)

การ

ประเมินผล

การควบคุมภายใน

(4)

ความเสี่ยง

ท่ียังมีอยู�

(5)

การ

ปรับปรุง

การ

ควบคุมภายใน

(6)

หน�วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

(7)

( แต�ละ
กิจกรรม
ให7กําหนดเสร็จ
และ
ผู7รับผิดชอบ)

แบบ ปค. 5

ลายมือชื่อ.............................
ตําแหน�ง................................ 
วันท่ี.....เดือน.........พ.ศ.........         



สรุปขั้นตอนการจัดทํารายงาน
ระดับหน�วยงานย�อย (สํานัก/กลุ�ม/หน�วย/งาน)

แบบ ปค.5 (ป+ 63)

แบบติดตาม ปค.5

   แบบ ปค.5 (ป+ 64)

ประเมินด"วยตนเอง
 (CSA)

    นําไปพิจารณาลง แบบ ปค.5 ระดับหน3วยงาน
 (สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.)



  แบบทีจดัส่งใหผู้ร้บัผิดชอบ      
- แบบ ปค. 5

   - แบบติดตาม ปค. 5

 แบบทีเก็บไวที้ สํานกั/กลุ่ม/หน่วย/งาน      

      - แบบประเมินการควบคมุภายในดว้ยตนเอง( CSA)

แบบรายงานท่ีหน3วยงานย3อย ต8องดําเนินการ



ระดบัหน่วยงาน 
(สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน)       

 หลงั วนัที 30 ก.ย. 64



ขั้นตอนการจัดทํารายงาน
ระดับหน�วยงาน (สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.)

แบบ ปค.5 (ป+ 63) ประเมิน 5 องค ประกอบ แบบ ปค.5 (กลุ�ม/งาน)

แบบติดตาม ปค.5 แบบ ปค.4

แบบ ปค.5 (ป+ 64)

แบบ ปค.1 แบบ ปค.6



หนังสือรับรองการ
ประเมินผล        

การควบคุมภายใน

รายงาน         
การประเมิน

องค ประกอบของ
การควบคุม

ภายใน

รายงาน        
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน

รายงาน
การติดตาม

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

     แบบ ปค.1      แบบ ปค.4   แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5  แบบ ปค.6

รายงาน        
การสอบทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

แบบฟอร มของหน�วยงาน



1. แต่งตั*งคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัฯ ขอ้ 5 
     ซึงมีหนา้ที ดงันี*
     1.1 อาํนวยการในการประเมินผลการควบคมุภายใน

1.2 กาํหนดแนวทางการประเมินผลการควบคมุฯ ในภาพรวม
1.3 รวบรวม พิจารณา กลั นกลองและสรปุผลการควบคมุฯ ในภาพรวม
1.4 ประสานงานการประเมินผลการควบคมุฯ กบัหน่วยงานย่อยใน

สงักดัทีเกียวขอ้ง
1.5 จดัทํารายงานการประเมินผลการควบคมุภายในระดบัหน่วยงาน



2. นํา แบบ ปค.5 (ปี 63) มาติดตามผลการปฏิบติังาน 
    แลว้สรุปลงใน แบบติดตาม ปค.5  
                      (สพฐ. กาํหนดแบบ)



สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน.......................
รายงานการติดตามการประเมินผลควบคุมภายใน

ณ วนัที 30 กนัยายน 2564

ภารกิจตามกฏหมาย
ท่ีจัดตั้งหน�วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ
หรือภารกิจอ่ืนๆ      

ท่ีสําคัญของ
หน�วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

(1)                   

ข�อง

(2)-(6)

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

(7)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข"อคิดเห็น

(8)

1. วิธีการติดตามติดตามจากอะไร(เอกสาร/ สอบถาม/ สมัภาษณผู์ที้! เกี! ยวขอ้ง )

2. มีการดาํเนินงานตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมหรือไม ่ อยา่งไร

3. สรุปผลการดาํเนินงานใหร้ะบุเป็นเชิงปริมาณ/คุณภาพ
พรอ้มทั6งใหค้วามเห็นวา่จะตอ้งทาํแผนการปรบัปรุงเพิ! มเติมหรือความเสี! ยงลดลงอยู่
ในระดบัที! ยอมรบัได ้

แบบติดตาม ปค.5



องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน

(๑)

ผลการประเมิน/ขอ้สรุป

(๒)

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม

2.  การประเมินความเสี! ยง

3.  กิจกรรมการควบคุม

4.  สารสนเทศและการสื! อสาร

5. กิจกรรมการติดตามผล

     สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน................................
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน

สําหรบัระยะเวลาดําเนินงานสิ*นสุดวนัที  30 กนัยายน  2564
แบบ ปค.4

ลายมือชือ...........................
ตําแหน่ง................................ 
วนัที.....เดือน.........พ.ศ.........         

ผลการประเมินโดยรวม
..................................................................................................................



4. นําความเสียงทียงัหลงเหลือจาก     แบบติดตาม ปค. 5
    และจากการประเมิน 5 องคป์ระกอบ (แบบ ปค.4)  และ 
    แบบ ปค. 5 ของหน่วยงานย่อย ทีส่งมาใหค้ณะกรรมการ
    พิจารณาคดัเลือกกิจกรรม แลว้จดัทํา......

แบบ ปค.5 ของหน่วยงาน



สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน......................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรบัระยะเวลาการดําเนินงานสิ*นสุด วนัที 30  กนัยายน  2564

ภารกจิตาม
กฎหมายท ี�จัดตั�ง
หน่วยงานของร ัฐ
หร ือภารกจิตาม

แผนการ
ดาํเนินการหร ือ

ภารกจิอ ื�นๆ       
ท ี�สาํคัญของ

หน่วยงานของร ัฐ/
วัตถุประสงค ์

(1)

ความเสี! ยง

(2)

การควบคมุ
ภายในที�มีอยู่

(3)

การประเมินผล   การ
ควบคมุภายใน

(4)

ความเสี�ยง         

ที�ยงัมีอยู่

 (5)

การปรบัปรุงการ
ควบคมุภายใน

 (6)

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ

 (7)

( แต�ละ
กิจกรรม
ให7กําหนดเสร็จ
และ
ผู7รับผิดชอบ)

แบบ ปค.5

ลายมือชือ.............................
ตําแหน่ง................................ 
วนัที.....เดือน.........พ.ศ.........         



  5. นํารายละเอียดของความเสียงทีมีอยู่ใน แบบ ปค.5 
      มาจดัทําหนงัสือรบัรองใน ......

แบบ ปค.1 



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน   รมว.ศธ./เลขาธิการ กพฐ. /ผอ.สพป./สพม.

วรรคที 1 (ชือหน่วยงาน) ไดป้ระเมินผลการควบคมุภายในของหน่วยงานสําหรบัปีสิ*นสุดวนัที............เดือน.............พ.ศ.....
               ดว้ยวิธีการทีหน่วยงานกาํหนดซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์............ 
วรรคที 2 จากผลการประเมินดงักล่าว(ชือหน่วยงาน) เห็นว่าการควบคมุภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ…………………ภายใตก้ารกาํกบัดแูล              
              ของ........................
วรรคที 3 อย่างไรก็ดี มีความเสียงและไดก้าํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายในในงบประมาณ สรุปไดด้งันี*

กลุ่ม...............
            1. ความเสียงทีมีอยู่ทีตอ้งกาํหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน
            1.1…………………………………………                                            

1.2………………………………………… 
             2. การปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
              2.1...............................
              2.2...............................
                                                                           ลายมือชือ............................................................................
                                                                                       (............................................................................)
                                                                                    ตําแหน่ง ( เลขาธิการ กพฐ./ผอ.สพป./สพม./ผอ.ร.ร.) 

                                                                                     วนัที ............เดือน..............................พ.ศ............... 
                                                                                                      

แบบ ปค. 1



                                                    บทบทบาทของผู8ตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ:กระทรวงการคลังกําหนดการปฏิบัติ
หน8าที่ของผู8ตรวจสอบภายใน ดังนี้

ประเมินการควบคุมภายในด8วยตนเอง CSA

สอบทานการประเมินผล

สอบทานรายงาน

จัดทํารายงานแบบ ปค.6



รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผู8ตรวจสอบภายใน
เรียน   ผอ.สพป./สพม.

             ผูต้รวจสอบภายใน ของ (ชือหน่วยงาน) ไดส้อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สําหรบัปีสิ*นสุดวนัที........
เดือน............พ.ศ............ดว้ยวิธีการสอบทานตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในสําหรบั
หน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561

  จากผลการสอบทานดงักล่าว ผูต้รวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของ..(ชือหน่วยงาน) มีความเพียงพอ ปฏิบติัตามอย่างต่อเนือง
และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายใน สําหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561    
            อย่างไรก็ดีมีขอ้ตรวจพบและหรือขอ้สงัเกตเกียวกบัความเสียง การควบคมุภายในและหรือการปรบัปรุงการควบคมุภายใน สรุปไดด้งันี*
            1. ความเสียง
                1.1 ........................................................
                1.2 .......................................................
            2. การควบคมุภายในและหรือการปรบัปรุงการควบคมุภายใน
                2.1 .......................................................
                2.2 ......................................................
                                                                           
                                                            ลายมือชือ.....................................................
                                                            ตําแหน่ง........................................................
                                                            วนัที..................เดือน..............................พ.ศ.................
                                                                                                                            

แบบ ปค. 6



สรุปขั้นตอนการจัดทํารายงาน
ระดับหน�วยงาน (สพฐ./สพป./สพม./ร.ร.)

แบบ ปค.5 (ป+ 63) ประเมิน 5 องค ประกอบ แบบ ปค.5 (กลุ�ม/งาน)

แบบติดตาม ปค.5 แบบ ปค.4

แบบ ปค.5 (ป+ 64)

แบบ ปค.1 แบบ ปค.6



หน่วยงาน                                       

(สพฐ. /สพป./สพม./โรงเรียน)

หน่วยงานย่อย

(สํานกั/กลุ่ม/หน่วย/งาน)
แบบรายงานที! ตอ้งจดัสง่
1. แบบ ปค.1( สพป./สพม. ตอ้งสรุปเนื6 อหาของโรงเรียนดว้ย)
2. แบบ ปค.4
3. แบบ ปค.5
4. แบบติดตาม ปค.5
5. แบบ ปค. 6 (เฉพาะ สพฐ. และสพป./สพม.)
แบบรายงานที! เก็บไวใ้นหน่วยงาน
แบบประเมิน 5 องคป์ระกอบ

แบบรายงานที! จดัสง่ใหห้น่วยงาน

1. แบบ ปค 5

2. แบบติดตาม ปค.5

แบบรายงานที! เก็บไวใ้นหน่วยงาน

แบบ CSA

สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน



    -แบบ ปค.1
    -แบบ ปค.4
    -แบบ ปค.5
    -แบบติดตาม ปค.5

สรุปแนวทางการจัดส�งรายงาน

 รมว.ศธ. 

 สพฐ. 

 สพป./สพม.

 โรงเรียน

 สป.ศธ.

    -แบบ ปค.1 (สรุปของโรงเรียนด"วย)
    -แบบ ปค.4
    -แบบ ปค.5
    -แบบ ปค.6
    -แบบติดตาม ปค.5



การควบคุมภายใน
สําเร็จได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

หากได�รับความร�วมมือจากบุคลากร
ทุกคนในองค�กร

ขอขอบคุณ


